Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:182/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
18540/12.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά(9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για αποδοχή ή μή της αριθμ.πρ.17881/2012
αίτησης δικηγόρου Ευστ.Σκλαβενίτη για υπογραφή πρακτικών συμβιβασμού
(σχ. Η από 13-6-12 αγωγή κατά Δήμου Λευκάδας).
Εισηγ.:κ.Μαυρέτα Καρύδη -Δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία μου η αριθμ. πρωτ. : 16585/26-06-2012 αφενός αγωγή
του Ευσταθίου Σκλαβενίτη Δικηγόρου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και
κατ' ακολουθίαν αφετέρου η αριθμ. πρωτ. : 17881/09-07-2012 αίτηση του Ευσταθίου
Σκλαβενίτη του Φιλίππου, Δικηγόρου Λευκάδας, οδός Γεωργίου Μεσσήνη, αριθμός
5, που απευθύνεται προς το Δήμο Λευκάδας υπόψιν κας Μαυρέτας Καρύδη
Δικηγόρου του Δήμου Λευκαδας.
Η αίτηση επί λέξει αναφέρει τα εξής :
«Έχω ασκήσει κατά του Δήμου Λευκάδας την από 13/06/2012 αγωγή μου ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ( αριθμός έκθεσης κατάθεσης 36/2012 ), με την οποία
ζητώ να μου καταβληθεί, ως δικηγορική αμοιβή από παράσταση στο Τριμελές
Εφετείο Πατρών, το ποσό των 4.047,93 ευρώ, νομιμότοκα από τις 24/12/2012,

άλλως, επικουρικά, από την επόμενη ημέρα επίδοσης της αγωγής και μέχρι την
εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και να
καταδικασθεί ο Δήμος Λευκάδας στην δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή μου για
την διεκπεραίωση της παρούσας υποθέσεως ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου
(σύνταξη και κατάθεση αγωγής κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 174 ΝΔ 3026/1954 περί
του Κώδικος περί Δικηγόρων, που ορίζει ότι “Ο Δικηγόρος δια την υπεράσπισιν των
ιδίων αυτού υποθέσεων, διεξαγομένων υπ' αυτού τούτου αυτοπροσώπως, δικαιούται
να ζητήσει παρά του αντιδίκου αυτού επιδίκασιν αμοιβής δια τας εργασίας αυτού ως
εάν ήτο πληρεξούσιος Δικηγόρος επί ξένης υποθέσεως”.
Δικάσιμος της ανωτέρω αγωγής μου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, έχει
ορισθεί η 08.10.2012 και η αγωγή μου επιδόθηκε νόμιμα προς τον Δήμο Λευκάδας
στις 22.06.2012.
Επειδή είναι βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή η ανωτέρω αγωγή μου, καθόσον το ύψος της
αιτούμενης αμοιβής μου έχει καθορισθεί δυνάμει της υπ' αριθμό 70/2010 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό
83/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας.
Επειδή, σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής που χορηγήθηκε σε μένα από το Δήμο
Λευκάδας , παραστάθηκα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών ως συνήγορος
υπεράσπισης είκοσι ενός (21) κατηγορουμένων, ήτοι του Δημάρχου, δημοτικών
συμβούλων και μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας, στις κατωτέρω
δικασίμους :
Στην αρχική ορισθείσα δικάσιμο της 23/04/2010, κατά την οποία αναβλήθηκε η
υπόθεση για την δικάσιμο της 14/12/2010.
Στην δικάσιμο της 14/12/2010, κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση για την
δικάσιμο της 23/12/2010.
Στην δικάσιμο της 23/12/2010, κατά την οποία εκδικάσθηκε η υπόθεση και το
δικαστήριο κήρυξε αθώους άπαντες τους κατηγορούμενους.
Επειδή, για να αποφύγουμε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις, δέχομαι να
παραιτηθώ των τόκων υπερημερίας, της δικαστικής δαπάνης και της δικηγορικής μου
αμοιβής που θα επιδικάσει υπέρ εμού το δικαστήριο, ενώ περαιτέρω δέχομαι να
συμβιβασθώ με την άμεση καταβολή προς εμένα του ποσού τριών χιλιάδων
οκτακοσίων (3.800) ευρώ, αντί του αιτουμένου κεφαλαίου των 4.047,93 ευρώ.
Επειδή η ανωτέρω προτεινόμενη από εμένα συμβιβαστική λύση είναι απολύτως
συμφέρουσα για τον Δήμο Λευκάδας.
Ζητώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να προβεί ο Δήμος Λευκάδας σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύνταξη πρακτικού συμβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς κλπ προκειμένου να καταβληθεί προς εμένα το πιο πάνω ποσόν
των 3.800 ευρώ.».
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για συμβιβαστική επίλυση
της άνω διαφοράς και κατάργηση της δίκης και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και εκπρόσωπο των δικαστηρίων Αντιδήμαρχο
κο Ελευθέριο Αραβανή, για να υπογράψει κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου
Λευκάδας, τα πρακτικά συμβιβασμού ανάμεσα στον ενάγοντα Δικηγόρο και τον Δήμο
Λευκάδας, με το παρακάτω περιεχόμενο:
Για την δίκη που έχει ανοιχτεί με την από 13.06.2012 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης
36/2012) αγωγή του Δικηγόρου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατά του Δήμου
Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, για το ποσό των 3.800 ευρώ.
Η δικαστική δαπάνη να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει για τη συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς, σύμφωνα με την
εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση

- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει
α)Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κα Μαυρέτα Καρύδη, να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την συμβιβαστική επίλυση της
παραπάνω διαφοράς και κατάργηση της δίκης και
β)Χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον κάθε δικαστηρίου, Αντιδήμαρχο κο
Ελευθέριο Αραβανή, να υπογράψει το πρακτικό συμβιβασμού, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο ανάμεσα στον άνω ενάγοντα Δικηγόρο
Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη και στον Δήμο Λευκάδας, με το οποίο θα καταργηθεί
η εκκρεμής δίκη που έχει ανοιχτεί με την από 13.06.2012 (αριθμός έκθεσης
κατάθεσης 36/2012) αγωγή του Δικηγόρου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατά του
Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, με την καταβολή στον
ενάγοντα Δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη του ποσού των 3.800 ευρώ.
Τα δικαστικά έξοδα θα συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 182/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

